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Legendy cyklistiky
navštívily Lovosice

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další
z výjimečných akcí Lovosic, z nichž bych rád
vyzdvihl návrat cyklistického sportu do našeho města. Kritérium,
které se naposledy jelo
před jedenácti lety, bylo letos
vzkříšeno cyklistickým klubem v
čele s panem Jaroslavem Harvánkem. Za hojné účasti závodníků z
celé republiky, Slovenska a Rakouska se střed města změnil
v kolbiště nových nadějí. Jedinečným tahákem pak byla účast
legendárních závodníků pana Jana
Smolíka, Jiřího Dalera, Vlastibora a
Pavla Konečného, Pavla Doležela,
Jiřího Kvapila a Břetislava Součka.
Ti dosáhli v cyklistickém sportu
nejvyšších met, ať již na Závodech
míru či Olympijských hrách.
Dalším skvělým počinem byla
tradiční lovosická pouť. Po mši,
zasvěcené patronovi České země,
svatému Václavu, proběhlo oficiální zahájení přímo na náměstí. Celý
maratón vystoupení započal pěvecký sbor z našeho partnerského
města Coswigu. V centru města a
okolí se poté na pódiích střídaly
skupiny různých žánrů, občerstvení bylo dost, a tak každý jistě
uspokojil jak svou touhu po kulturním vyžití, tak po dalších radovánkách.
Díky počasí, které nám stále
přeje, pokračuje dle plánu oprava
staré radnice a prostoru U Turka.
Rozjíždí se druhá etapa instalace
podzemních kontejnerů, oprava
fasády družiny 1. ZŠ a oprava
střechy městského úřadu. Z opačného konce spektra, tedy do
zdárného konce dospěla rekonstrukce Lovo Café s minigalerií,
startupem a kancelářemi v patře.
Slavnostní otevření bude zahájeno
výstavou fotografií z průběhu
přestavby. Rovněž úspěšně proběhlo pravidelné setkání s občany
a zastupitelstvo města.
Děkuji všem za organizaci akcí ať
již tradičních či ,,staronových“,
které propagují naše město a
pomáhají tak vytvářet jeho nový
image.
Těším se na další setkání s vámi a
přeji krásné podzimní dny.
Milan Dian

Foto Radim Tuček
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Bezpečnější přechod železniční tratě Lovosice – město?
Blýská se na lepší časy, SŽDC připravuje projekt
Již před několika měsíci zahájilo vedení města jednání se společností SŽDC na rekonstrukci železničního přejezdu v ulici Dlouhá u zastávky
Lovosice – město. Po zhruba půl roce SŽDC představila dva návrhy.

Ze strany SŽDC a města Lovosice vzešlo v průběhu jednání celkem pět návrhů. Jedním z těchto
návrhů bylo úplné uzavření přejezdu a to z důvodu stále se zvyšujících přepravních rychlostí a
nároků kladených na zajištění bezpečnosti, což
pro město nebylo schůdné řešení. „Návrh, který
jsme prosazovali, bylo vybudování bezbariérového podchodu, což zatím SŽDC nepodporuje, a
současné navržené varianty, které z technicko ekonomického hlediska přicházejí v úvahu, jsou
dvě,“ uvedl Milan Dian, starosta města.
První variantou je bariérový podchod na levé
straně a přechod pro pěší na pravé straně (na
obrázku označena jako varianta 2). Jako druhá
možnost přicházejí podle SŽDC v úvahu přechody
pro pěší po obou stranách přejezdu (označeno

jako varianta 5). Současně bude muset být upraveno dopravní značení, což bylo předmětem jednání s Policií ČR. Nově by tedy mělo dojít k úpravě
přednosti v jízdě tak, aby v prostoru přejezdu (při
výstraze, před uzavřením závor) nezůstávala vozidla při jízdě z ulice Dlouhá a odbočením do ulice
U Výtopny. Ulice U Výtopny by měla být po rekonstrukci hlavní ulicí. Změny dopravního značení
jsou již v návrzích zohledněny. Technologie zabezpečovacího zařízení bude u obou navržených
variant nová, a to se sekvenčním sklápěním závor,
což zkrátí dobu uzavření přejezdu z původních
33 s na 23 s. Vzhledem k finanční náročnosti žádná z variant nepočítá s přesunem nebo rekonstrukcí nástupišť a vozovky.
„Město Lovosice se z bezpečnostních důvodů

přiklání k první navržené variantě, tedy bariérový
podchod na levé straně a přechod pro pěší na
pravé straně. Toto stanovisko jsme také zaslali
zpracovateli projektu jako součást dokladové části
dokumentace,“ sdělil Milan Dian s tím, že zatím
není jasné, kdy by se s realizací mohlo začít. „Na
jednáních zatím nepadl žádný konkrétní termín
realizace. Lze předpokládat, že k akci dojde v
horizontu dvou až tří let. Budeme tlačit na to, aby
to bylo co nejdříve. Jedná se o rizikovou oblast
především pro děti, které často dráhu přebíhají, i
když jsou závory zavřené,“ dodal.
Na jednáních se město snažilo prosadit i variantu
s podjezdem pro auta nebo bezbariérový podchod, to ovšem nebylo z ekonomicko - technických důvodů přijato.
(ik)

Osmička se protáhla: mlatové cesty byly dokončeny
Projekt Osmička se protahuje byl koncem srpna zdárně dokončen. Na louce před restaurací Sauna vznikla jednoduchá síť mlatových cest,
která doplnila 27 stromů a platanové stromořadí vysazené v lokalitě v minulosti. Vybudování cest trvalo dva měsíce.
Hlavní komunikační propojení respektuje trasu,
kterou lidé chodili už v minulosti. Cesta propojuje
lesopark s plaveckým bazénem. Druhá cesta vede
podél koryta potoka až k lávce u zimního stadionu. Cesta je z části zastíněna vzrostlými stromy a
vytvořila tak zcela nové zákoutí. „Cesty mohou
lidé používat již nyní, ale první veřejnou akcí, při
které budou naostro odzkoušeny, bude letošní
Václavská pouť. V prostoru by měly být jako již
tradičně umístěny kolotoče a lunapark. V budoucnu by prostor mohl sloužit pro pořádání pikniků,
letních slavností a podobných akcí, bude zde
možné hrát frisbee, lakros nebo pouštět draky,“
uvedl Vladimír Šuma, místostarosta města.
Mlatové cesty jsou konstruovány jako sypané
mechanicky zhutněné plochy z přírodního kameniva. Jsou lemovány betonovými zahradními obrubníky. A v šíři zhruba 0,5 m podél konstrukcí byl
doset zelený pás. Cesty umožňují přímé vsakování, takže dešťová voda nikam neodtéká a zůstává
v půdě.
Veřejnou zakázku zajistila společnost TIRAST,
s.r.o. z Prahy a město za ni zaplatilo 960 000,- Kč
(včetně DPH). Práce byly ukončeny v termínu.
Stromy, které zde byly v loňském roce vysazeny:
sedm kusů javoru mléč, jedenáct lip velkolistých a dem na podloží, kterým je z velké části navážka některých místech pouze o mocnosti několika
devět dubů letních. Výsadba byla zvolena s ohle- suti a stavebních materiálů. Jen svrchní vrstvu v centimetrů tvoří zemina.
(ik, foto tuc)
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Odbory informují
Technické služby města Lovosice

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úklid ulic

Výlet seniorů na zámek u Nechanic

8.10. Ulice Žižkova - od Billy po KC Lovoš
9.10. Ulice Žižkova - od Mondelez po vlakové nádraží
15.10. Ulice Osvoboditelů - parkoviště před DSL, ulice Sady pionýrů
16.10. Ulice Osvoboditelů - parkoviště u sochy
22.10. Ulice Dlouhá - od restaurace Beseda po železniční přejezd
23.10. Ulice Dlouhá - od železničního přejezdu po podchod
29.10. Ulice Vodní a ulice Resslova
30.10. Ulice Krátká a ulice K. Maličkého
Otevírací doba bazénu a sauny

Odbor uspořádal na základě pozitivního ohlasu seniorů další výlet na
zámek Hrádek u Nechanic. Cílem bylo prohlédnout si ještě další části
tohoto nádherného novogotického zámku. V rámci skoro dvouhodinové
prohlídky měli senioři možnost vidět, jak bydlela šlechta ve druhé polovině 19. století. Po dubovém schodišti vystoupali do prvního patra, kde si
prohlédli bohatě zdobené soukromé pokoje, např. apartmá hraběte, skládající se z předsíně, salonu, pracovny, koupelny a ložnice; apartmá hraběnky, její pracovnu, salon, ložnici, toaletní pokoj a koupelnu. Dále i dětský pokoj, pokoje komorné, obrazárnu, letní jídelnu a původní hostinské
pokoje. Poté senioři navštívili ještě město Nový Bydžov, kde měli možnost
zajít si na oběd či dobrou kávu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Pokládka veřejné komunikační sítě T-mobile - II. etapa

Sociální služby města Lovosice

V době od 23. září do 31. října provádí spol. ProTelco, s.r.o., Praha 9 v
ulicích Krátká, K. Maličkého, Dlouhá, Vodní, Wolkerova, Resslova, Příčná a
Labská stavební práce při pokládce veřejné komunikační sítě T-mobile
– II. etapa. V této souvislosti dojde k omezení provozu vozidel v daném
místě a též k omezení vstupu chodců na chodník.

Novinky v příspěvkové organizaci

Výluka vlaků a omezení provozu na trati Lovosice – Postoloprty

Sociální služby města Lovosice, p. o. poskytují nově od 1. září 2019 pečovatelskou službu nejenom na území města Lovosice, ale i ve spádových
obcích města (v rámci ORP Lovosice), kterými jsou Čížkovice, Děčany,
Dlažkovice, Chodovlice, Chotiměř, Jenčice, Keblice, Lhotka nad Labem,
Lukavec, Malé Žernoseky, Podsedice, Prackovice nad Labem, Siřejovice,
Sulejovice, Třebenice, Třebívlice, Úpohlavy, Velemín, Vchynice, Vlastislav a
Vrbičany.

SŽDC, s.o. a České dráhy a.s. oznamují výluku a omezení provozu. K výluce
dojde na trati 114 – Lovosice – Postoloprty (a zpět) mezi zastávkami Lovosice – Libochovice od 1. do 8. října 2019, a to nepřetržitě od 8 do 15
hod. A na téže trati, v úseku Libochovice – Louny od 9. do 16. října 2019
nepřetržitě od 8 do 15:30 hod. Po dobu výluk budou všechny vlaky nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

Organizace rozšířila i cílové skupiny:
- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s kombinovaným postižením
- rodiny s dětmi, kde se narodilo tři a více dětí současně
- osoby s jiným zdravotním postižením
- osoby s tělesným postižením
- osoby se zdravotním postižením
- senioři
Rozšířeny byly i věkové kategorie:
- starší děti (11 - 15 let)
- dorost (16 - 18 let)
- mladí dospělí (19 - 26 let)
- dospělí (27 - 64 let)
- mladší senioři (65 - 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)

Tepelné hospodářství města Lovosice
THML s.r.o. sděluje, že v pondělí 30. září byla zahájena topná sezona (zima
2019 – jaro 2020) v Lovosicích, kromě objektů v ulici Dlouhá a Wolkerova,
kde v současné době probíhá rekonstrukce topné soustavy. V objektech
ulic Dlouhá a Wolkerova bude možno zatápět postupně během první
poloviny měsíce října dle plánu plnění následujícího harmonogramu prací:
39. týden
- bylo položeno a svařeno veškeré venkovní předizolované potrubí
- byla provedena vizuální kontrola a nedestruktivní zkoušky svarů
40. - 41. týden
- 30. září byla provedena tlaková zkouška potrubí
- 1. října bylo provedeno napojení potrubí na topný systém (CZT)
- od 2. října jsou postupně napojovány a zprovozňovány jednotlivé předávací stanice v ulici Dlouhá
- bude přepojen a zprovozněn topný rozvod (topení) pro ulici Wolkerova

Rozšíření časové působnosti poskytování pečovatelské služby:
Pečovatelskou službu poskytujeme od Po do Pá od 7:00 do 17:00 hod. a
42. týden
od 17:00 do 20:00 hod., vždy podle potřeby a předchozí domluvy;
- bude provedena výměna rozvodu TUV pro ulici Wolkerova
So a Ne od 7:00 do 20:00 hod., vždy podle potřeby a předchozí domluvy.

říjen 2019
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Lovosice pracují na vylepšení veřejných prostranství
Zdárně pokračuje revitalizace místní části „U Turka“ a oprava fasády staré radnice
V pondělí 10. června byla zahájena revitalizace části ulice Osvoboditelů, které se říká „U Turka“ - jižní část. O tři týdny později 1. července bylo
předáno staveniště k akci „Oprava fasády staré radnice“. Obě tyto akce zdárně pokračují.

Revitalizace místní části „U Turka“
Revitalizace byla zahájena přesunem stánku PNS.
V tuto chvíli jsou již provedeny všechny hlavní
zemní práce na lokalitě. Z části jsou položeny
nové chodníky a pojezdová plocha pro vozidla
integrovaného záchranného systému. V nedávné
době započala také montáž konstrukce autobusové zastávky, jejíž součástí bude nový stánek poštovní novinové služby. Zhotovitel zahájil první
zahradnické práce. S blížícím podzimem budou
práce na zeleni vrcholit.
„Akci doposud neprovází žádné zdržení v harmonogramu prací. Zhotovitel i stavební dozor investora pružně reagují na změny, které takováto
stavba přináší, a daří se plán dodržovat. Předpokládáme, že by projekt mohl být dokončen v termínu,“ uvedl k probíhající akci Milan Dian, starosta
města s tím, že termín dokončení dle smlouvy je
v první polovině listopadu.
Shrnutí projektu:
Práce budou zahrnovat výměnu stávající zpevněné plochy. U některých chodníků bude zúžen
profil, díky čemuž dojde k zvětšení zatravněné
plochy. Měla by být provedena nová výsadba
okrasných stromů a keřů, které doplní dřevěné
paluby, mlatová pole a trvalkové záhony. Upraveno bude také parkoviště. Dojde k jeho rozšíření o
2 m, což umožní nové uspořádání s dvěma řadami
kolmých stání a tím navýšení celkové kapacity na
28 stání pro osobní automobily a 4 stání pro mo-

tocykly.
Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála společnost SANAP s.r.o. z Litoměřic, která předložila
nejnižší cenovou nabídku. Projekt je plně hrazen z
rozpočtu města a městskou pokladnu vyjde na
necelých 7,5 mil. Kč včetně DPH.
Oprava fasády staré radnice
Aby byl co nejvíce zachován původní charakter
budovy, byly práce zahájeny ručním odstraněním
svrchní části fasády směrem k Václavskému náměstí. Došlo také na snesení sochy medvěda ze
štítu budovy. Socha byla bohužel natolik poničena
povětrnostními podmínkami, že po manipulaci z
ní zbylo jen torzo.
V tuto chvíli je fasáda ze strany do ulice Osvoboditelů připravena ke kontrole pro finální nátěr. Což
znamená, že jsou opraveny podkladní vrstvy včetně štukové výzdoby. Na věži probíhá čištění kamenických prvků a posouzení jejich degradace
vlivem povětrnostních podmínek.
„Socha medvěda se na štít budovy vrátí, alespoň
tedy její kopie. Bohužel se sochu nepodařilo zachránit. Vlivem stáří a povětrnostních podmínek
došlo k její absolutní degradaci a medvěd se při
manipulaci a sundávání ze štítu rozpadl na několik
částí,“ konstatoval Vladimír Šuma, místostarosta
města.
Shrnutí projektu:
Rekonstrukce spočívá v odstranění původních

Nová aplikace: Rozklikávací rozpočet
Nová aplikace města Lovosice umožňuje zobrazit aktuální stav rozpočtu. Každý den je aktualizováno jeho čerpání, a občan má tak možnost
získat denní přehled o hospodaření obce. Rozpočet je k dispozici na
webu města: meulovo.cz a aplikace podporuje mobilní zařízení, jako
jsou tablety a chytré telefony.
Základní pohled zobrazuje výdaje
po oblastech. Je zde zobrazeno
procentuální čerpání rozpočtu a graf
čerpání výdajů právě v jednotlivých
oblastech. Ty jsou vypsány v podrobné tabulce a lze je rozkliknout a
sledovat jednotlivé čerpání po kapitolách. Stejnou strukturu má i odrážka příjmy. Poslední záložkou je „Detail“, který obsahuje 12 specifických
pohledů na rozpočet. Do budoucna
zde bude možné porovnat meziroční
změny rozpočtu a hospodaření obce. „Tento systém rozšiřuje a doplňuje informační kanály města, jako
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je v nedávné době zavedený mobilní
rozhlas, o další možnosti. Tentokrát
se jedná o informace spojené s hospodařením obce v běžném roce a
srovnání s předchozími obdobími.
Obrovskou výhodou je denní aktualizace podle skutečně zaúčtovaných
operací a přehledné dělení do jednotlivých oblastí,“ shrnul přínosy
nové aplikace starosta města Milan
Dian. Rozklikávací rozpočet je na
webu (meulovo.cz) k dispozici na
hlavní straně pod ikonou vah a na
banneru v pravé části obrazovky a
dále v sekci Hospodaření obce. (ik)

podkladních vrstev a v opravě a doplnění chybějících a porušených ploch. Následuje kompletní
přeštukování. Finální vrstva by měla být ze silikátového nátěru v odstínu, který určí zástupce státní
památkové péče. U kamenných prvků bude provedeno odstranění všech nevhodných oprav a
plomb. Doplněny budou chybějící plastické části
fasády, tak aby byla co nejvíce zachována věrohodnost podle originálu. Kameny budou také
speciálně upraveny takzvanou hydrofobizací plochy. Kompletně opraveny a zrekonstruovány musí
být také kamenné ozdobné prvky na věži a štítu
radnice.
Rekonstrukce uličních fasád staré radnice bude
stát okolo 7,3 mil. Kč včetně DPH. Zhotovitelem je
společnost RE, s.r.o. z Prahy. Doba realizace veřejné zakázky je podle smlouvy 12 měsíců od předání staveniště, ke kterému došlo v pondělí 1. července.
„V předchozích letech fungovala věž staré radnice jako vyhlídka při příležitosti konání Václavské
pouti. Prostor pro zájemce, kteří si chtěli město
prohlédnout z výšky, ale nebyl příliš komfortní. Již
od roku 2016 věž není přístupná z důvodu špatného technického stavu. Projekt rekonstrukce budovy staré radnice má více fází. První z nich je celková rekonstrukce fasády budovy, která právě probíhá, a tou další je právě oprava, vylepšení interiéru
radniční věže a vybudování vyhlídky. Projekt je již
připraven a hledají se možnosti financování,“ dodal starosta města.
(ik, foto ik)

Nezapomeňte na úpravy stromoví a dalších porostů
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí,
přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na něž zasahuje ochranné
pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti, jakožto provozovatele distribuční
soustavy. V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat
růst porosty nad výšku 3 metrů. Ochranné pásmo nadzemního vedení je
souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení. Odstraňování
a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního
klidu, které nastává právě nyní.
Pokud tak vlastník či uživatel pozemku neučiní ani po předchozím upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo
odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Společnost
děkuje za spolupráci a věří, že uvedené opatření přispěje k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie všem jejím uživatelům.
Více informací najdete na www.cezdistribuce.cz v části Distribuční soustava - Ořezy stromoví.
(tuc)
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Šárka Pravdová se stala Ženou regionu 2019
Vedoucí rodinného centra Mozaika v Lovosicích Šárka Pravdová se stala vítězkou regionálního kola soutěže Žena regionu za Ústecký kraj.
Postoupila tak do celorepublikového finále, které proběhne 30. října.

Pro jednotlivé ženy mohli lidé hlasovat na internetu do konce srpna,
slavnostní vyhlášení pak proběhlo na
Krajském úřadě v Ústí nad Labem
4. září. „Velmi si tohoto ocenění vážím, ale je potřeba poděkovat všem,
kteří s námi spolupracují, a zejména
celému našemu týmu,“ sdělila Šárka
Pravdová.
Anketa Žena regionu napsala letos
již jubilejní desátou kapitolu. „Jsou v
ní oceňovány ženy, které kromě běžné pracovní činnosti a péče o rodinu
zvládají dělat i něco navíc. Do hlasování nám došlo více než 40 tisíc hlasů, z čehož je tedy vidět, že zájem o
příběhy soutěžících dam je obrovský,“ uvedla Marie Heřmánková, ředitelka projektu.
Šárka Pravdová vede lovosickou
Mozaiku od roku 2015. Centrum
neustále vylepšuje a její ambicí je
udělat z něj nejlepší zařízení svého
druhu v ČR. Do soutěže ji přihlásila
jedna z klientek, která je zároveň i její
kamarádkou.
A jak se na svou současnou pozici
vlastně dostala? „V roce 2013 se mi
narodil první syn a tehdy jsem rodinné centrum objevila. Do Lovosic jsem
se přistěhovala z Teplic, a tak jsem se
chtěla seznámit s novými lidmi, zejména ženami, které měly podobně
staré děti, a chtěla jsem, aby i můj
syn byl v kolektivu a měl ulehčený
nástup do mateřské školky. Mozaika
mě oslovila, nabralo to rychlý spád a
já dostala nabídku od předchozí paní
ředitelky, abych s ní začala spolupracovat,“ říká Žena regionu Šárka Pravdová.
„Centrum jsem převzala v roce

2015, když jsem byla ještě na rodičovské dovolené s prvním synem.
Nejdříve jsem si myslela, že to bude
pouze aktivita během rodičovské
dovolené. Rozhodla jsem se ale, že
centrum pozvednu ještě více, rozší-

řím jeho služby, a tak jsem se Mozaice začala věnovat opravdu hodně
naplno a nyní, kdy mi končí moje
druhá rodičovská, je to už moje hlavní zaměstnání,“ uzavřela Pravdová.
Redakce Lovosického dneška se při-

pojuje ke gratulaci a přeje vedoucí
Mozaiky hodně štěstí v celostátním
finále. Více o fungování a nabídkách
Mozaiky najdete na stránkách rcmozaika.cz.
(tuc, Kristián Šujan, foto Deník/Karel Pech)

Suché a horké léto roku 2018 zkomplikovalo správu sportovišť
V polovině roku 2017 převzala správu sportovišť
nově zřízená příspěvková organizace města Technické služby města Lovosice. Současně bylo rozhodnuto zprovoznit vrty pro potřeby sportovišť s
ohledem na ekonomické dopady používání pitné
vody pro závlahu. Byla také vydána příslušným
vodoprávním úřadem platná rozhodnutí o odběru
podzemních vod s hodnotami, které byly odhadnuty na základě zkušeností a potřeb zavlažování
předchozích let. Ve sportovním areálu se nachází
3 vrty, které jsou zdrojem vody pro koupaliště,
tenis a fotbalový areál.
V průběhu roku 2017 a počátkem roku 2018 byly
provedeny investice do čerpacích zařízení, rekonstruována úpravna vody a další práce se záměrem
celou soustavu uvést do provozu v roce 2019. V
průběhu jara a léta 2018 došlo k prudkému nárůstu teplot, doprovázené propadem množství
srážek. Přesto bylo nutné zajistit bezproblémový
chod všech sportovišť a zabezpečit neporušenost
travnatých ploch a veškeré parkové zeleně, která
slouží k odpočinku obyvatel Lovosic.
Z výše uvedených důvodů došlo od května do
října roku 2018 k nedodržení stanovených limitů a
to o 8,5 tisíc metrů krychlových podzemních vod.
Tato skutečnost vedla k tomu, že inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad
Labem uložili městu pokutu 126 510 korun.
„Po ukončení sezony 2018, kdy byla provedena
kontrola odběrů a bylo zjištěno nedodržení stanovených limitů pro odběr podzemních vod, byly
zahájeny kroky k nápravě. Byl objednán Hydroge-

říjen 2019

ologický posudek pro zvýšení odběru podzemní
vody. Na jeho základě byla provedena příprava k
žádosti pro správce povodí, státní podnik Povodí
Ohře, o navýšení limitů pro jednotlivá odběrná
místa. Bylo provedeno proškolení odpovědných
pracovníků provozu o dodržování stanovených
hodnot čerpání podzemních vod dle platného
povolení,“ uvedl Milan Dian, starosta města.
V realizovaném hydrogeologickém posudku je
uvedeno, že sezonní i trvalý odběr podzemní vody
na odběrných místech nebude poškozovat životní
prostředí ani omezovat případné odběry v okolí.

Při stanovení výše pokuty inspektoři vzali v potaz
to, že k nadlimitním odběrům došlo z důvodů
zajištění sportovního vyžití a aktivního odpočinku
obyvatel a závlahy městské zeleně, nikoliv z komerčních důvodů. Proto byla uložena nejnižší
zákonná pokuta, a to 15 korun za metr krychlový
odebrané vody. Zároveň inspektoři přihlédli k tomu, že město začalo činit kroky k získání nových
vodoprávních povolení s případnými vyššími limity
pro odběr podzemních vod.
Město se proti pokutě neodvolalo a respektuje
rozhodnutí ČIŽP.
(ik, foto archiv města)
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• • • Léto podle lovosických skautů • • •

V prvních dvou týdnech letních
prázdnin se téměř třicítka dětí a skoro 15 vedoucích z našeho skautského
střediska vydala na tábor. Jde o vyvrcholení celého roku, zde se ukáže,
kdo se co od minulého roku přiučil a
kde se zlepšil. Tábořiště máme již
několik let ve Stvolínkách u České
Lípy. Klasicky se přijíždí k zelené,
dříve posekané louce a je třeba tábor
vlastními silami postavit. Začíná se
hangárem a kuchyní, což jsou dva
velké armádní stany – to aby bylo
hned od začátku kde vařit a kde spát
první noc. Pokračuje se podsadovými
stany pro táborníky a završuje se
drobnostmi, jako je stožár pro vlajku,
odpadová jáma na „bioodpad“ a
ohniště. Druhý den po příjezdu mladších skautů – vlčat a světlušek, už je
vše připravené k chodu tábora.
Běžný táborový den vypadá přibližně takto: budíček, rozcvička, kontrola
úklidu ve stanech, ranní nástup v
krojích, snídaně, úklid tábořiště, praxe – jde o předávání znalostí staršími
skauty těm mladším, a to v různých
odvětvích, např. lanové vazby, zdravověda, šifrování, práce se sekerou a
mnoho dalšího. Následuje oběd,
polední klid a většinu dní probíhá
odpoledne celotáborová hra – to je
hra nebo aktivita, která se váže k
táborovému programu, který nás
provází od začátku až do konce.
Každý rok máme tábor v jiném stylu,
každý tým nebo i jednotlivec během
něj získává body a na konci je snažení všech vyhodnoceno a úspěchy
táborníků po zásluze odměněny.
Letos byly tématem celotáborové hry
Pohádky bratří Grimmů. Družiny
zastupovaly jednotlivá světová knižní
nakladatelství a měly za úkol v každé

hře/aktivitě vysoutěžit co nejvíce
řádků pohádky. Všechna nakladatelství svou snahou úspěšně zajistila
šťastný konec příběhů, a to nejúspěšnější dokonce mohlo vydat vlastní
knížku pohádek.
Při hezkém počasí pak během odpoledne probíhá koupání v rybníku,
následují hry v okolí tábora, večeře,
večerní nástup v krojích, a pokud si
ho účastníci připraví, pak se den
ukončuje posezením u ohně s hraním
na kytary. V opačném případě mají
všichni čas na vlastní zábavu, plnění
skautských odborek nebo třeba fotbal.
Všechny dny v táboře ale samozřejmě nebývají stejné. Třeba tento rok
jsme měli možnost vyzkoušet si dostat se v noci z neznámého místa
zpět do tábora (po našem „výsadek“),

díky pomoci rodičů vodáků ovládat
na rybníce pramici, kánoi, paddleboard a kajak, přežít celý den v lese s
bojem o jídlo, běžet půlmaraton po
stezkách a pěšinkách kolem tábora,
zúčastnit se táborového závodu
„Spartan Race“ a spoustu dalšího.
Nechceme však prozrazovat vše, ať
se mají případní zájemci na co těšit.
Skautský tábor si ale musí účastníci
zasloužit. Podílí se na vaření pokrmů,
starají se o dostatek pitné i užitkové
vody, nosí do tábora dřevo na topení. V noci hlídají tábor a starší členové týmů se aktivně podílejí na programu dne. Po takovém dni není
výjimkou, že na nějaké dlouhé ponocování už nezbývá moc energie.
Tábor ovšem není jedinou aktivitou,
která se o prázdninách koná. Tři naši
vedoucí se podívali na mezinárodní

setkání v Americe (o tom ještě určitě
uslyšíte), někteří se vzdělávali a zbylý
čas se využil pro plánování dalšího
skautského roku.
S příchodem září začal nový školní
rok a s ním i pravidelné skautské
schůzky. V září se k nám přišlo podívat minimálně šest nových tváří.
Pokud máte zájem stát se také skauty, nemusíte mít strach, místa pro
nováčky stále máme a rádi poznáme
nové kamarády. Program máme
pestrý, vedle schůzek se skládá také z
výletů a pobytů, na říjen dokončujeme přípravy střediskových podzimních prázdnin, které se budou odehrávat v Krušných horách. Během
roku se seznámíte s vedoucími,
ostatními kluky a holkami, naučíte se
novým věcem a můžete se s námi
vydat na tábor příští prázdniny, který
si s partou kamarádů opravdu užijete. Setkáváme se ve středu – starší
děti (10-15 let) a ve čtvrtek – mladší děti (6-10 let), vždy od 16 do
18 hodin ve 3. patře šedé budovy
Domu dětí a mládeže, uličkou k
Penny Marketu vedle Václavského
náměstí. Co se kolem nás – skautů –
děje, můžete také sledovat na sociálních sítích nebo nás jejich prostřednictvím kontaktovat – Facebook a
Instagram nás znají, stačí zadat
„skauti Lovosice“.
Skautský věk však nemá hranic,
zájem máme i o dospělé dobrodruhy,
kteří rádi přiloží ruku k dílu. Lovosické středisko má také oddíl oldskautů,
což jsou skauti ve věku rodičů až
prarodičů. V případě zájmu přihlásit
sebe nebo svou ratolest budeme
rádi, když se ozvete na e-mail lovosice@skaut.cz
Petra Štrausová a Tomáš Sláma

Lovosičtí hasiči úspěšně zakončili sezonu soutěží Do škol přišlo

Sbor dobrovolných hasičů v Lovosicích úspěšně zakončil letošní sezonu
pohárových a postupových soutěží.
V květnu jsme vyhodnotili 2. ročník
soutěže Mladý kronikář, která se
zabývá historií hasičských sborů v
okrese Litoměřice. Účastníky jsou
družstva žáků a dorostu jednotlivých
sborů. Ve spolupráci s Okresním
sdružením hasičů připravujeme třetí
ročník.
Dne 27. srpna jsme se za účasti
kolegů z Hasičského záchranného
sboru v Lovosicích zúčastnili Hravých
úterků na Osmičce. Zajistili jsme
program se džberovou stříkačkou,
vystřihovánky, omalovánky s hasičskou tématikou. Kolegové z HZS
zabezpečili ukázku techniky a vytvoření pěny.
Dne 7. září se na pohárové soutěži
Memoriál Lubomíra Henzla naše
družstvo po velmi dobrém výkonu
umístilo na 3. místě. Ve stejný den
proběhla na stadionu v Lovosicích
soutěž jednotlivců na 100 metrů
STIMAX, za podpory města Lovosice.
Z poskytnuté dotace jsme pořídili
další vybavení sboru a materiály pro
aktivity s dětmi. Chceme poděkovat
městu Lovosice za poskytnutou podporu a čtenářům přeji hezké dny.
Pavel Hejduk, starosta SDH Lovosice
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128 prvňáčků

Soutěžní družstvo SDH Lovosice. Stojící zleva: Marcel Krejčí, Jitka
Krejčová, Josef Zabák, Iveta Pordeová. Sedící zleva: Radek Porde,
Milada Frieserová.

Všechny tři lovosické základní školy
otevřely v tomto školním roce dvě
první třídy. Do nich nastoupilo celkem 128 dětí - 38 na 1. ZŠ, 42 na ZŠ
Antonína Baráka a 48 na ZŠ Všehrdova. Oproti loňskému školnímu roku
nebyla tentokrát otevřena přípravná
třída, která byla na ZŠ Všehrdova.
(tuc, foto tuc)
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Otec Roman se rozloučil s Lovosicemi, vrátil se do Polska
Roman Depa se po devíti letech v Česku vrátil do rodného Polska. V Lovosicích byl mezi lidmi velmi oblíbený.

Roman Depa pochází ze sousedního Polska, z jihovýchodní oblasti
Podkarpatia. Jeho rodná vesnička se
jmenuje Kamionka. Otec Roman
působil necelý rok v Lovosicích jako
farní vikář (kaplan) pod vedením
Józefa Szeligy a od 15. září 2011 ho
biskup Jan Baxant ustanovil administrátorem - farářem lovosickým. Nyní po 9 letech prožitých v Česku se
vrací do Polska. Za své služby v ČR se
naučil výborně česky a v Lovosicích i
okolí byl opravdu oblíben. Mše svaté
pravidelně sloužil v Lovosicích, v Sulejovicích, v kapli milešovského zámku, ve Velemíně, v Lukavci, v Medvědicích a příležitostně v Prackovicích.
Zastupoval dle potřeby své kolegy v
okolí a také był mnohokrát zván, aby
sloužil v rotundě na Řípu. Kromě
toho učil náboženství na lovosické
faře, připravoval na křest děti i dospělé, na manželství, od listopadu
2011 se s farníky začal scházet jednou za 14 dní na křesťanské rozhovory a po čase na biblické hodiny.
Poslední nedělní mši v Lovosicích
odsloužil 25. srpna 2019, po které
následovalo setkání s farníky a hosty
v areálu restaurace Sauna. Lidé se s
ním loučili neradi, měli ho opravdu
rádi.
Po dobu jeho působení v Lovosicích
byla opravena střecha kostela sv.
Václava ve spolupráci se stavebním
oddělením litoměřického biskupství,
s ministerstvem kultury a městem
Lovosice. Opravy, vyčištění a impregnace se dočkaly i dvě sochy nad
vchodem. Několikrát probíhaly částečné opravy varhan a jejich ladění.
Díky součinnosti několika obětavých
lidi spolupracujících už s jeho předchůdcem se podařilo nastartovat
Program záchrany architektonického
dědictví týkající se kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově. Dílo po-

kostele uskutečnit mnohé krásné akce – Noc kostelů, koncerty při svíčkách, adventní koncerty (většinu koncertů i sám uváděl), Hubertovu mši a
každoroční poutní Svatováclavskou
mši. Jako první lovosický farář začal
ve spolupráci s několika farníky vydávat týdeník Václav s informacemi o
mších v okolí, životopisy svatých a
skvělými myšlenkami pro život. Určitě
po sobě zanechal v Lovosicích světlou stopu a občané na něj budou
vzpomínat jen v dobrém. Před odchodem do své vlasti nám pro Lovosický dnešek zodpověděl pár otázek:
Jak jste byl spokojen s životem v
Lovosicích a České republice?
Žilo se mi v Lovosicích celkem dobře. Rychle jsem si zvyknul na lidi, na
jídlo ve školní jídelně, na vůní oplatek
i nepříliš příjemný pach po cestě do
Litoměřic. Musím si ale postěžovat na
těžká a rychlá vozidla jezdící vedle
lovosické fary.
Jak se vám líbilo České středohoří? Podnikl jste do něj nějaké výlety?
České středohoří je úžasné, úchvatné a nezapomenutelné. Mnohokrát
jsem zdolal různá místa. Prvním byl
Košťálov.

kračovalo i během působení Romana
Depy a bude pokračovat ještě řadu
let. V současnosti je tento krásný
kostel zevnitř opraven a využívá se k
občasným bohoslužbám se vzpomínkou na Zdeňka Kašpara Kaplíře –
obránce Vídně z roku 1683.

Kromě systematické hlavní činnosti
– liturgie a práce s farníky, kterých je
asi stovka, se věnoval nemocným a
starým lidem v domovech důchodců,
v hospicu a navštěvoval i nemocné
v nemocnici nebo v jejich domácnostech. Pomáhal rovněž v lovosickém

Co byste popřál do dalších let
lovosickým občanům?
Všem lovosickým občanům bych
chtěl popřát, aby vždycky hledali
pravdu, aby se nenechali zmanipulovat planými sliby a přehnanými touhami po pohodlí. Život od nás vyžaduje upřímnost, práci, někdy i oběti,
ale zároveň nabízí štěstí a spokojenost. Ty jsou ale v hodnotách a pravdě. Bytí samo o sobě je výzva a cíl.
Kéž se vám to daří podle pravdivých
hodnot. Také přeji všem hodně zdraví a prosím vás, navzájem se na sebe
usmívejte.
(hz, foto Dominik Faustus)

Mezinárodní cvičení Rescue Patrol neminulo ani Lovosice
Ve dnech 10. – 15. září proběhl v Ústeckém kraji 20. ročník mezinárodního cvičení Rescue Patrol 2019. Cvičení bylo zaměřeno na zvládání
mimořádných událostí s velkým počtem zraněných osob a zúčastnilo se ho 13 posádek z České republiky, Slovenska a Německa.

Modelové situace pro zasahující
posádky byly připravené na různých
místech Ústeckého kraje. V Děčíně si
mohli vyzkoušet práci při dopravní
nehodě dvou osobních vlaků, v
Hřensku na Pravčické bráně pomoc
pacientovi s náhlým srdečním kolapsem, v soutěskách dopravu k pacientovi pomocí výletních lodiček
nebo zásah skupiny turistů bleskem.
Na Lovosicku pak například výstup
na Milešovku a záchranu osob z
nákladní lanovky v nepřístupném terénu nebo ve městě Lovosice zá-
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chranu velkého počtu zraněných
osob po nehodě v průmyslovém
areálu. K poslednímu jmenovanému
zásahu záchranáři využili demolovaný
objekt v Lovosicích v Tovární ulici (viz
foto). Průmyslový areál bývalé olejny
nabídl jedinečnou možnost práce v
sutinách s využitím záchranných psů.
Kynologové po označení místa nálezu zavalených osob předali záchranné práce hasičům, kteří ve spolupráci se záchranáři vyprostili zraněné osoby a poskytli jim potřebnou
pomoc. Pětidenní součinnostní cvičení Rescue Patrol patří k nejnáročnějším cvičením pořádaným na území ČR a je zahrnuté do přípravy záchranných složek na mimořádné
události a krizové stavy. Letošní ročník nabídl zasahujícím na 97 zásahů v
různých koutech Ústeckého kraje.
Pořádající organizací jsou Záchranáři
Česká Kamenice z.s.
Jiří Břečka, vedoucí výcvikového a školicího
střediska Záchranáři Česká Kamenice z.s.
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Siřejovičtí dokončili opravu zahrady v mateřské škole

V září roku 2014 jsme v Siřejovicích
po více než padesáti letech slavnostně otevřeli novou mateřskou školu. V
relativně krátké době se podařilo
zrekonstruovat nevyužívané prostory
bytového domu, proměnit je v ráj
pro děti, ale něco tomu stále chybělo. Úplné dokončení zahrady. To se
podařilo až na podzim roku 2018 za
přispění Státního fondu životního
prostředí ČR. Zhotovitelem celého
projektu byla společnost GRŰNER,
s.r.o., Litoměřice a celkové náklady na
realizaci se vyšplhaly do výše 411 958
korun.
Lenka Feiklová, starostka obce

Prackovice otevřely nově postavenou požární zbrojnici
V sobotu 7. září 2019 obec Prackovice nad Labem uspořádala již tradiční Posvícení svatého Matouše, jehož součástí bylo i slavnostní otevření
nové požární zbrojnice postavené vedle budovy obecního úřadu.

Slavnostního aktu, který byl zahájen
ve 13 hodin fanfárou, se zúčastnili
ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Roman Vyskočil,
ředitel Územního odboru Litoměřice
Boleslav Lang a velitel stanice HZS
Lovosice Lukáš Balaštík, kteří spolu se
starostkou obce Andreou Svobodovou Křešovou popřáli v pozoru nastoupeným členům JSDH Prackovice
nad Labem v zásahových uniformách
pod velením Michala Lupínka, aby
dobrovolným hasičům v Prackovicích
nová požární zbrojnice dobře sloužila
a vždy se bezpečně a ve zdraví na
stanici ze zásahu zase vrátili.
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Ředitel HZS ÚK vysoce ocenil svědomitý přístup obce k podpoře činnosti, zázemí a materiálního vybavení
JSDH, která nyní čítá 17 stabilních
členů a zasahuje na 5 katastrech
(kromě Litochovic a Prackovic také na
území obcí Dolní Zálezly, Malé Žernoseky, Lhotka nad Labem, které
nemají vlastní JSDH). Zároveň poděkoval nejen dobrovolným hasičům za
jejich obětavou práci při zajišťování
požární ochrany, zdraví a majetku
občanů, ale i jejich rodinám, které
svým tolerantním přístupem tuto
službu hasičům v jejich osobním
volnu umožňují, neboť kromě požár-

ních zásahů mají dobrovolní hasiči
své běžné občanské povolání a rodinné povinnosti.
Po slavnostním přestřižení pásky se
otevřela vrata nové zbrojnice a na
pozvané hosty čekalo malé občerstvení. Přihlížející veřejnosti pak hasiči poskytli prohlídku nových prostor s
odborným výkladem. Součástí připravené hostiny byla i výstavka fotografií
jak z historie místní JSDH, tak ze
současné činnosti, soutěží a zásahů.
Nová požární zbrojnice v celkové
hodnotě 10 milionů Kč byla vybudována z dotace GŘ HZS (4 miliony),
Ústeckého kraje (500 tisíc), Nadace

Agrofert pro JSDH (200 tisíc), materiální pomoci firmy Kámen Zbraslav a z
prostředků obce.
V budově jsou kromě společenské
místnosti a sociálního zařízení v patře
dvě stání na velká cisternová vozidla,
jedno menší stání na devítimístný
dopravní automobil, na nějž letos
jednotka získala také velkou dotaci
od GŘ HZS a ÚK, a dále jsou zde
šatny a technické místnosti. Místní
hasiči se rovněž velkou měrou podíleli na úpravě prostranství před budovou a dalších pomocných činnostech.
Andrea Svobodová Křešová, starostka obce
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Školáci uklízeli město, našli i budík
či stojací lampu

Třída 3.A ze ZŠ Všehrdova v Lovosicích podpořila celonárodní projekt
"Ukliďme svět, ukliďme Česko" a
uklízela okolí školy, prostor kolem
domu s pečovatelskou službou a
podél trati. Nepořádkem naplnila
téměř celou popelnici. Mezi nalezenými věcmi byly plechovky, oblečení,

plasty, nedopalky, raritou byl i budík
a stojací lampa.
„Do takových akcí se zapojujeme
pravidelně. Třídíme odpad i ve třídě.
Lhostejnost není na místě. Přemíra
odpadu, který člověk vyprodukuje, je
alarmující,“ sdělila Petra Hájková,
třídní učitelka.
ZŠ Všehrdova

Absolvent lovosického gymnázia byl
na vědecké stáži v Dubně u Moskvy

Loňský premiant a úspěšný maturant lovosického gymnázia Michael
Kimmer z Čížkovic, který již zanedlouho započne svá vysokoškolská
studia na jedné z fakult pražského
ČVUT, prošel v době letních prázdnin velmi atraktivní týdenní studijněnaučnou poznávací stáží v elitním
prestižním vědeckém pracovišti v
Rusku. Jednalo se o slavný Spojený
ústav jaderných výzkumů v Dubně
(cca 120 km severně od Mosky http://www.jinr.ru/main-en) a bývalý
lovosický student si tamní pobyt
opravdu užil.
„Dostali jsme i české pracovníky
institutu jako průvodce, byli jsme

každý den na exkurzích v zařízeních
celého pracoviště. Dokonce jsme
měli laboratorní den, kdy jsme zkoušeli měřit záření z kosmu a poté ze
vzorků. A součástí pak byla i prohlídka hlavního města Moskvy," uvedl k
tomu Michael Kimmer.
Pozvání obdržel uvedený mladý
student od českých akademiků, a to
díky svým předešlým úspěchům,
zejména v republikovém kole středoškolské fyzikální olympiády. „Jsme
na našeho absolventa samozřejmě
velmi pyšní. Přejeme mu v dalším
studiu i v následném profesním
uplatnění hodně štěstí," dodal k tomu ředitel školy Marek Bušek.

Šesťáci ZŠ A. Baráka Lovosice se seznamovali ve Starých Splavech

Příchod žáka do nového kolektivu a přestup na druhý stupeň je výraznou změnou i jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších kroků v dosavadním životě
mladého člověka, a proto naše škola každoročně pořádá pro žáky 6. tříd třídenní adaptační pobyt. Letošní kurz se konal ve dnech 11. – 13. září v penzionu
Mlýn ve Starých Splavech. Tři slunečné dny plné úkolů a her zaměřených na poznávání spolužáků a sebepoznávání utekly velmi rychle. Program byl nápaditý a pestrý. Žáci byli často překvapeni tím, co dokáží a jak reagují v nových situacích. Odjížděli spokojeni, i když by nejraději zůstali ještě několik dní. Přejeme jim, aby si dobrou náladu, která je provázela pobytem, přenesli i do svých tříd a aby jim vydržela po celou dobu, kdy budou fungovat jako třídní kolektiv. Letošní pobyt byl financován z dotačního titulu Ústeckého kraje Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019.
ZŠ A. Baráka Lovosice
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Fotostrana

Václavská pouť oslavila dvacet let ve velkém stylu

Přesně dvě desetiletí existence oslavila v sobotu 28. září lovosická Václavská pouť. Za převážně slunečného počasí se městem procházelo několik
tisíc návštěvníků nejen z Litoměřicka, ale i dalších koutů republiky. Lákadel totiž nebylo málo a Centrum kultury LOVOš se rozhodlo program pojmout velkolepěji, než tomu bylo v předchozích ročnících. Kromě již tradičního trhu, historické scény, pouťových atrakcí či letů vrtulníkem byla
hlavní částí programu hudba. Ta zněla celkem na pěti scénách, z nichž největší hvězdy hostily scény na Václavském náměstí a v lesoparku Osmička. „Speciálním hostem pro letošek byl u mladších ročníků velmi populární zpěvák Sebastian. Dalším plánovaným vystupujícím měla být zpěvačka
Anna K., která ovšem den před akcí osobně telefonovala a ze zdravotních důvodů se omluvila,“ říká produkční Jan Štok. „Není lehké sehnat v
takto krátkém čase náhradu, proto jsme velmi rádi, že nám vyšel vstříc management písničkáře Xindla X, který za Annu K. zaskočil,“ doplňuje
Vojtěch Krejčí, ředitel centra kultury a dodává, že příští ročníky pouti budou ve znamení zásadních změn, které se veřejnost včas doví.

Mark Steiner
& His problems
Vltava

Xindl X

Foto Milan Richtr (www.richtrik.cz), Jan Štok

Těžkej Pokondr
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Sport

Kritérium nadějí se po více než deseti letech vrátilo do Lovosic
Do centra města zamířili cyklisté z celé republiky, ale taktéž závodníci ze Slovenska a Rakouska.

Na snímku vlevo nahoře je nejmladší účastník závodů Filip Bouček z domácího klubu, vpravo nahoře setkání cyklistických legend Jiřího Dalera
a Jana Smolíka se starostou města Milanem Dianem, vlevo dole start jedné z kategorií na Václavském náměstí a vpravo dole setkání legend na
společné večeři v Cukrovar Resort.
Foto: B. Smetana, J. Žák, tuc

Celkem v devíti kategoriích se na start postavilo
192 závodníků a pouze v jedné uspěl zahraniční
účastník z týmu trojnásobného mistra světa
v silniční cyklistice Petra Sagana, který zvítězil v
kategorii juniorů. „Jsem moc rád, že se nám podařilo obnovit cyklistické silniční kritérium v centru
města, které v Lovosicích mělo po mnoho let díky
mému otci svoji tradici a své pevné místo,“ sdělil
Jaroslav Harvánek mladší.

V rámci závodu proběhlo velkolepé setkání legend tohoto sportu. Za vše hovoří slova olympijského vítěze Jiřího Dalera: „Pokud budeme pozváni, velmi rádi do Lovosic přijedeme znovu.“
CK JH Lovosice chce poděkovat všem sponzorům, bez jejichž podpory by se závod nikdy neuskutečnil. Velké díky patří městu Lovosice a jeho
představitelům, zejména pak starostovi Milanu
Dianovi a místostarostovi Vladimíru Šumovi. Moc

děkujeme za pomoc.
Vzhledem k úspěchu jsme již byli požádáni o
pořádání posledního dílu Českého poháru v silniční cyklistice pro rok 2020. Termín je stanoven na
20. září, kdy v našem městě bude startovat také
kategorie muži - elite. Po skončení závodu proběhne slavnostní vyhlášení celého seriálu Českého
poháru v silniční cyklistice pro rok 2020.
Jaroslav Harvánek

Podzimní turnaj veteránů ovládl Zlíchov stejně jako na jaře
V pořadí druhý turnaj veteránů (4. ročník Memoriálu Jiřího Puchara) v tomto kalendářním roce již tradičně hostila sportovní hala U Přívozu.

Pořadatelé ale vůbec poprvé sáhli k
podzimnímu termínu, jehož cílem
bylo zajistit větší počet týmů, které se
tohoto klání budou účastnit. A to se
povedlo. Z pěti přihlášených družstev
odřekl účast jen reprezentační výběr,
v turnaji se tak mezi sebou utkal
mužský a ženský tým Lovosic, Zlíchova a premiéru si odbylo seskupení z
Libochovic.
Po celou dobu panovala na palubovce i mimo ni skvělá atmosféra,
která byla podpořena chutným jídlem a vychlazeným pivem. Hráči ale
museli volit občerstvení během přestávky obezřetně, protože do posledního zápasu nebylo definitivně rozhodnuto o celkovém pořadí.
Tým Lovosic se po celý turnaj pre-
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zentoval tak, jak je u něj zvykem. I
přes pečlivou přípravu hráči netrefovali koš s příliš velkou úspěšností,
páchali nevhodné ztráty nebo nevolili
úplně nejrychlejší přesun do obrany.
Družstvo přesto ve dvou utkáních
mělo k vítězství blizoučko. Nejprve
svůj úvodní zápas se Zlíchovem nezvládlo v samotném závěru podobně
jako závěrečný s Libochovicemi. Těžko říct, jestli tak ostřílení borci s tolika zkušenostmi třeba v napjatých
závěrech
znervózněli.
Mnohem
úspěšněji ale zvládli program, který
následoval po turnaji.
Bojovnost, zkušenosti a odhodlání tak by se dal charakterizovat celkový
výkon lovosických žen - ty se nezalekly ani jednoho ze soupeřů a i když

Výsledky:
Lovosice Ž – Libochovice 20:37
Lovosice – Zlíchov 32:34
Lovosice – Lovosice Ž 20:36
Zlíchov – Libochovice 52:31
Lovosice Ž – Zlíchov 24:46
Libochovice – Lovosice 34:30
Pořadí:
1. Zlíchov 132:87 6
2. Libochovice 102:102 4
3. Lovosice - Ženy 80:103 2
4. Lovosice 82:104 0

si připsaly jen jedno vítězství, musejí
být se svou herní prezentací spokojeny. Hráčky, které už několik let aktivně nehrály, oprášily své dovednosti a
rvaly se jako lvice.

Libochovice svoji premiéru zvládly
obstojně. Tým složený z tohoto města se již dlouhou dobu na žádné
palubovce neobjevil, ale na turnaji si
připsal dvě vítězství. Obhájci prvenství ze Zlíchova kráčeli pro první
místo od první minuty. Zkušeně si
pohlídali největší hrozby soupeřů a
aktivním pojetím hry obhájili titul.
Pořadatel děkuje městu Lovosice a
KC Lovoš za finanční podporu a dárky pro účastníky. Speciální poděkování patří všem dobrovolníkům slečnám z bufetu, časoměřičům,
zapisovatelům, rozhodčím a také
všem hráčům, kteří se tu během
krásné, slunečné soboty sešli a užili si
zábavu u hry, kterou všichni milujeme. Tak zase za rok.
Jiří Puchar ml.
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Rozumíte svému psovi? Informace 2. vítání občánků v Lovosicích
podal Lovosičanům R. Desenský
Dne 27. června proběhlo v Pfannschmidtově vile druhé letošní vítání
Česká republika, ač malá rozlohou, má ve světovém měřítku hned
několik prvenství. Patří k nim nejhustší síť knihoven a také nejvíce
chovaných psů na počet obyvatel. Zřejmě proto byl o besedu
s Rudolfem Desenským tak velký zájem, že nebylo možno uspokojit
všechny zájemce.

občánků. Obřad vedl radní Milan Šramota s matrikářkou Hanou
Boučkovou. Svým vystoupením obohatily slavnostní akt děti
z MŠ Resslova. Foto: Foto Trend

Zleva: Natalie Zalabáková, Josef Šafránek, Maxim Lenrt,
Dorotea Novotná a Pavel Vrána

Pan Desenský přijel na besedu do
lovosické knihovny v úterý 17. září,
spolu s ním přišly i jeho tři „chůvičky“. Kdo někdy viděl pořad ČT Kočka
není pes, ví, že to jsou psí terapeutky,
které pomáhají poznat povahu problémového psa a poté s jeho socializací. V současné době čítá smečka
chůviček 8 fenek. K tomu se v Brlohu
u Písku stará ještě o 20 - 30 „azyláků“
– psů velkých a obřích plemen převážně s problémovým chováním, ať
už jde o psy bázlivé nebo agresivní.
Těmto psům hledá po převýchově
nový domov. Že jsou jeho psi vychovaní a přátelští bylo vidět i při setkání
se třemi přítomnými vodícími psy
Plutem, Cedrikem a Áronem. Setkání
proběhlo velmi pohodově, všech šest
psů si užívalo mazlení s přítomnými
dětmi a občas i nějaké pamlsky.
Během besedy padla spousta dotazů, které většinou začínaly: „Mám
doma tříletého buldočka a on…“ a
pan Desenský trpělivě odpovídal a
radil, většinou se tázající dozvěděli,

že chyba je na jejich straně, nikoliv na
straně psa. Dozvěděli se též, jak chyby odstranit. Mluvilo se třeba o tom,
jak zabránit napadení vašeho psa
jiným psem, co se psem, který sám
doma štěká a kňučí, zda dávat psům
léky na bolest, jaké obojky jsou nejvhodnější… Zkrátka, jestli svým psům
rozumíte, jste se mohli dozvědět od
toho bezesporu nejpovolanějšího.
Rudolf Desenský, český kynolog,
etolog, psycholog psů a odborník na
problémové chování psů, napsal
několik publikací, vystupuje v různých
televizních pořadech, jezdí přednášet
a besedovat po celé republice.
A na konec ještě malá útěcha pro ty,
kteří se na besedu v Lovosicích nedostali – v knihovně je k půjčení kniha
Jak poznat psí duši a kdo dává přednost osobnímu setkání, tak toho pan
Desenský srdečně zve na tzv. Socializační Free soboty – společná venčení
pro milovníky psů. Více se dovíte na
http://www.psycholog-psu.com/.

Zleva: Linda Bučková, Veronika Jakubcová, Jaroslav Mojžiš,
Amálie Čiosová a Adéla Legátová

Zdeňka Černá, vedoucí knihovny

Zleva: Justýna Černá, Dorothy Mikšová, Lukáš Sommer,
Kristián Břečka a Alžběta Jarošová

Lovosický přívoz ukončí letošní provoz
v neděli 6. října, kdy vyjede naposledy
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Informace

V září proběhla další česko-německá cyklojízda
Skupina cyklistů složená z občanů, úředníků a zaměstnanců partnerských měst Lovosice a Coswig se opět vydala na společnou cyklojízdu
po Labské stezce, jak jinak než v čele s „kapitánem“ Frankem Neupoldem.

Startovalo se 6. září od kavárny
Lovo Café, kde si účastníci pochutnali
na vydatné snídani, výborné kávě, a
vyrazili směr Coswig. Labské údolí
mezi oběma partnerskými městy
patří k nejkrásnějším úsekům z celé
Labské cyklostezky. Cyklisté využili
přívoz mezi Malými a Velkými Žernoseky a pak dále pokračovali do Ústí
nad Labem po „Střekovské“ straně.
Cesta mezi Ústím a Děčínem je malebná a cyklisté se mohou kochat
výhledem například na hrad Střekov,
Větruši či pohledem na pískovcové
skály lemující cestu do Hřenska.
V okolí Hřenska je to pak nádherná
krajina Českého Švýcarska, která své
návštěvníky uchvátí. Strávený společný večer patří již k tradicím cyklojízdy
a letos se konal na německé straně
v krásném hotýlku Erbgericht
Krippen v Bad Schandau. Pro cyklisty
byla připravena bohatá večeře

s možností si odpočinout a prohřát
namožené svaly v místní sauně. Ráno
po snídani se pokračovalo ve směru
na Coswig a cyklisty přivítala
podzimní krajina Saského Švýcarska s
hradem Königstein. Zpočátku hezké
počasí vystřídaly krátké přeháňky, ale
to účastníky neodradilo a po
několika
kilometrech
konečně
dorazili přes Pirnu do místa zvaného
Modrý zázrak (Blaues Wunder) na
poslední
zastávku
před
cílem
s malým občerstvením. Cyklisté si
mohli vychutnat mnoho krásných
okamžiků. Rozloučení proběhlo nad
šálkem kávy se sladkou tečkou v
Coswigu a vidinou brzkého setkání
třeba v příštím roce.
Akce proběhla v rámci projektu
Aktivní partnerství: komunikace, důvěra, spolupráce, financovaného z
Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 –

Aktivní léto s Úsměvem potěšilo nejen členy spolku

„Krásné léto jsme všichni prožili s pondělní skupinovou relaxací, úterním pétanquem nebo ve čtvrtek s Taj Chi na Osmičce. Ještě jsme se potěšili na
Hravých útercích s dětmi, což bylo velmi milé, a
udělali jsme radost jim i sobě,“ informuje vedoucí
spolku Úsměv=Zdraví Libuše Žamberská.
Spolek ve své činnosti pokračuje i po prázdninách. V září v Krkonoších bylo na pobytovém
zájezdu 90 účastníků. Členka spolku Marie Karfíková s láskou a elánem sobě vlastním dokáže
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vybrat skvělé pobyty. Děvčata si připravují ve skupinách zájezdy jednodenní i pobytové, je to parta
SenSen (Senzační Senioři). Helena Vaňková pro
spolek připravuje již pravidelné zájezdy do Německa a Polska, vždy skvěle organizované. Pokračují také pravidelné zájezdy za kulturou do divadla
v Mostě - v říjnu to bude opět činohra 60´s aneb
Šedesátky. Chybět nebude skupinová relaxace,
zdravotní cvičení, malování mandal, keramika,
plavání a semináře o zdraví, což jsou pravidelné

akce i pro širokou veřejnost. V letošním roce budou přidány sobotní semináře „Pro pohodu“.
Všichni jste srdečně zváni na víkendový pobyt do
Doks do hotelu Kamýk, který se uskuteční v termínu 25. – 28. října. Přednášet budou Helena Kratochvílová, Líba Zemánková a Jana Barešová, o zábavu se postará Áda Škarda. Od 7. do 13. října
bude probíhat Týden seniorů, na kterém se rovněž
podílí Úsměv. Celý týden bude plavání v krytém
bazénu pro seniory zdarma. (hz, foto archiv spolku)
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Historie

Seriál Lovosického dneška: Knihovna - věc veřejná, 4. část
Letos uplynulo 100 let od vydání prvního knihovního zákona, zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919.
V našem seriálu představujeme historii knihovny v Lovosicích.

Po otevření JONG-KLUBU v Palackého ul. 910 (Společenský klub Severočeských
chemických
závodů)
2. května 1966 se většina kulturních
akcí konala zde: například Večer
milostné poezie (připravil Václav
Sobotka), hudební pásmo z repertoáru Waldemara Matušky (Karel Hájek),
večer Okolí Lovosic v dílech Svatopluka Čecha a Václava Beneše Třebízského (připravil František Frühauf),
Večery nad knihou (knihkupec Bret a
doktor Křížek).
V roce 1967 bylo v knihovně zaregistrováno 792 čtenářů a byly zakoupeny nové knihy za 10 000 Kčs - to
bylo hodně peněz, výpravná publikace s fotografiemi stála v té době
maximálně 200 Kčs, dětská kniha s
ilustracemi max. 50 Kčs (bez obrázků
max. 25 Kčs), beletrie pro dospělé 30
až 50 Kčs. Knihovna nezahálela ani
v roce 1968, bylo uspořádáno sedm
přednášek pro mládež a 3 přednášky
pro dospělé a zřejmě i z důvodů
pořádání těchto akcí byla Státní knihovnou ČSSR v Praze vybrána pro
výzkum společenské funkce knihoven
(čtenářů bylo 988). V roce 1969 čtenářů bylo celkem 908, z toho 283
dětí, knih přibylo 651, opět se konaly
různé přednášky pro mládež a metodické návštěvy na venkovských knihovnách. Knihovnice odborové knihovny SCHZ Jana Vorudová uspořádala počátkem roku 1969 v sále Sechezy besedu se spisovatelem Vladimírem Škutinou, autorem bestselleru
Prezidentův vězeň, účast byla přes
600 lidí. Koncem října 1969 odešla
paní Vorudová do důchodu, mnozí
se domnívali, že to bylo kvůli té besedě.

Bývalé společenské středisko SCHZ - JONG Klub, kde bývaly kulturní
akce pořádané knihovnou.
Foto archiv
Po roce 1970 došlo opět k vyřazování knih, tentokrát ale spíše
„nevhodných“ autorů než „nevhodných“ knih (z pultů prodejen byla
například stažena kniha Ernesta Hemingwaye Komu zvoní hrana, protože měla doslov od Eduarda Goldstückra). V městské kronice o tom není
pochopitelně ani zmínka, i když se
knih vyřazovalo hodně, a to nejen v
městské a odborových knihovnách,
ale i v technické knihovně SCHZ –
došly k tomu dlouhé seznamy (viděla
jsem je, protože jsem v té době
v technické knihovně a vědeckotechnických informacích SCHZ pracovala). Městská knihovna měla v té
době 860 čtenářů, kteří za rok přečetli 33 500 knih. V tomto roce byla

uspořádána beseda nad knihou „Na
lovu v Bambusce“ s roudnickým rodákem Janem Kozákem o lovecké
výpravě do tajgy – účast 52 osob.
Byly prováděny metodické návštěvy
v Čížkovicích, Libochovicích, Keblicích, Solanech a dalších knihovnách.
Fakulta sociálních věd UK Praha prováděla v naší knihovně „Průzkum
naučné četby“. V roce 1970 bylo v
knihovně zavedeno plynové vytápění
a pořízeny police na nové knihy.
V roce 1972 se konalo 7 přednášek
pro dospělé, 4 akce pro mládež (průměrná návštěva 40 osob – do místnosti se lidé stěží vešli) a 12 výstavek.
Mezi jinými se 14. února uskutečnil
literárně hudební večer „Období F. L.
Věka a Litoměřice“ v podání literární

skupiny Slovo (Zdeněk Zvěřina –
recitace, Irena Finálová – klavír, Josef
Bechyně – průvodní slovo). 27. března 1972 se konala beseda s malířem
Františkem Horou z Třebenic, která
byla doplněna promítáním barevných
diapozitivů z jeho tvorby. 18. září
1972 proběhla beseda ke Dni tisku
„Jak se dělají noviny“ a o týden později beseda s doktorem Bradáčem s
názvem Naši brouci – živé drahokamy, promítány byly barevné diapozitivy.
V roce 1974 měla knihovna 1178
čtenářů, z toho bylo dospělých 818.
Půjčeno bylo celkem 62 750 svazků a
v knihovně přibylo 1617 knih v celkové hodnotě 34 000 Kč. V knihovnách
v okolí bylo provedeno 46 metodických návštěv (což bylo opravdu hodně). V tomto roce byl také vypracován jednotný plán kulturně výchovné
činnosti ve městě. Plán dle kroniky
vycházel z ideového zaměření s tím,
že „má-li kultura v naší společnosti
plnit své úkoly a funkci, musí vycházet z marxisticko-leninské ideologie“ (konec citátu). V roce 1976 zahájilo činnost nově vybudované oddělení pro děti a mládež. Knižní fond
vzrostl v roce 1978 na téměř 30 000
svazků, čtenářů bylo 910 (z toho cca
500 mladých) a zaměstnanců knihovny pět. V souladu s ústředními instrukcemi bylo opět zřízeno samostatné oddělení politické literatury.
K prvnímu září 1980 se stala vedoucí
knihovny Vlasta Somrová (nastoupila
do knihovny v červnu 1967). Počet
čtenářů se v 80. letech pohyboval
kolem tisíce, počet mladých čtenářů
kolísal mezi 200 a 300. Eva Hozmanová
(konec IV. části)

• • • Správní organizace na Lovosicku od 1. února 1949 • • •

Lovosice spadaly politicky od roku 1868 do okresu Litoměřice i v době německého záboru. 10.
října 1938 vstoupila do Lovosic i Litoměřic německá armáda. Do úřadu Landrata (zemského rady)
v Litoměřicích, pod nějž začaly spadat i Lovosice,
byl uveden lovosický šovinista Paul Illing. Nacistický okresní úřad sídlil v prostorách dnešního Státního archivu v Litoměřicích. I v době německé
správy a organizace v letech 1938 - 1945 (Landrat
Litoměřice) existoval Úřední soud Lovosice 1938 1945. Po skončení 2. světové války byla obnovena
správní soustava Československa přibližně ve
stejném rozsahu jako v roce 1938 (bez Podkarpatské Ukrajiny). Po válce nové Československo obnovovalo svůj život na zemských principech, zemské instituce se konstituovaly takřka ve všech
oblastech veřejného života. Jen místo prvorepublikových orgánů státní správy se moci ujímaly národní výbory.
Výsledkem komunistických představ o centralizaci moci bylo kromě jiného zrušení zemského zřízení a zavedení členění republiky na kraje. Definitivní
podobu krajského zřízení schválila vláda Československé republiky na svém zasedání 30. listopadu
1948. K 1. lednu 1949 vstoupila v platnost správní
reforma, která zrušila samosprávné země a vytvořila centralisticky spravované kraje, které již nerespektovaly historicky vzniklé hranice zemí. V r.
1949 (od 1. února) byl politický okres Litoměřice
(do té doby tvořený třemi soudními okresy: s.o.
Litoměřice, s.o. Lovosice a s.o. Úštěk) rozdělen na
dva politické okresy - litoměřický a lovosický. Při
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této reorganizaci byl ze soudního okresu Lovosice
vytvořen 18. ledna 1949 samostatný politický
okres lovosický, který měl 27 952 obyvatel, 71 obcí
a 14 osad. Od Lovosic byly odloučeny obce Žim se
Záhořím (k Teplicím) a Radejčín (k Ústí nad Labem). Naopak z litoměřického okresu byly připojeny obce Keblice a Prosmyky, z roudnického
okresu Černiv, Dubany, Evaň, Horka, Chotěšov,
Klapý, Koštice nad Ohří, Křesín, Levousy, Libochovice, Lkáň, Lukohořany, Poplze, Radovesice, Rochov, Sedlec, Slatina, Solany, Vojnice, Vojničky,
Žabovřesky a Želevice. Celková výměra okresu
byla 28 581 ha, podle sčítání lidu z roku 1950 měl
okres Lovosice 27 952 obyvatel.
Okresní národní výbor (ONV) Lovosice sídlil
v letech 1949 - 1960 v budově radnice čp. 41
z roku 1907 v Gottwaldově ulici (dnes Školní),
kterou po vzniku okresu vyklidil Místní národní
výbor Lovosice (tak to alespoň uvádí kronikář
Frühauf, na zámku byl možná některý odbor a
spisovna). Prvním předsedou ONV byl Bohumil
Růžička. Původní budova pro Okresní soud Lovosice byla postavena v roce 1930 pražskou firmou Nekvasil ve Všehrdově ulici a Okresní soud se
tam v roce 1949 vrátil (od r. 1960 je zde 4. základní škola). Berní úřad s důchodkovou kontrolou
sídlil v ulici Osvoboditelů v čp. 38. Ředitelství státních lesů bylo v Gottwaldově ulici. Sbor národní
bezpečnosti sídlil v čp. 1. Městská veřejná knihovna Lovosice byla v roce 1951 úředně ustanovena
Okresní lidovou knihovnou. V roce 1956 bylo
v ulici 8. května zřízeno Okresní vlastivědné muze-

um Lovosice; vedl ho František Fišer. V souvislosti
s reorganizací krajů a okresů byly sbírky přemístěny do Litoměřic a do uvolněných místností se
přestěhovala knihovna. Vycházel týdeník pracujících lovosického okresu „Za lepší život“.
Lovosický soudní okres vykonával svou práci
plných 110 let (1850 - 1960) a správní politický
okres 24 let (1855 - 1868 a 1949 - 1960). Tento
stav trval až do 30. června 1960. Usnesením ÚV
KSČ z 12. a 13. ledna 1960 byly lovosický okres a
roudnický okres zrušeny. Poslední zasedání lovosického Okresního národního výboru, na němž
byla zhodnocena jeho dvanáctiletá činnost, se
konalo 6. prosince 1960.
V roce 1960 vznikla nová kontroverzní správní
soustava se sedmi kraji a Prahou jako samostatným krajem a 75 okresy, která většinou necitlivě
zpřetrhala dosavadní přirozené vazby v území a
byla příčinou řady problémů trvajících dodnes. Od
1. července 1960 tedy existoval nový rozsáhlý
okres Litoměřice, zahrnující někdejší soudní okresy
Litoměřice, Úštěk, Lovosice, Libochovice, Roudnice
n. L. a Štětí. Nový okres zaujímal oblast Českého
středohoří a v době svého ustavení měl 227 obcí a
113 053 obyvatel.
(hz)

Příští číslo Lovosického
dneška vyjde 1. listopadu

LOVOSICKÝ DNEŠEK

Pozvánky
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Farní charita

• • • Léto ve Farní charitě Lovosice • • •

Pobyt Ostružno u Jičína
Farní charita Lovosice pořádala, jako
každoročně od roku 2015, výjezdní
pobyt pro děti a mládež za svých
služeb. Pobyt se konal v rámci projektu Sami sobě. Ubytování bylo
zajištěno v zrekonstruovaném statku
ve středu obce Ostružno v blízkosti
pohádkového města Jičín. V rámci
pobytu jsme podnikli několik výletů –
pěší výlet do Prachovských skal, návštěvu zámku Staré Hrady, kde jsme
absolvovali 3 přednáškové okruhy,
návštěvu města Jičín a lanového
centra (foto vlevo nahoře).
Podstatou projektu Sami sobě je
učit děti a mládež samostatnosti. Děti
si samy připravují jídelníček, podílí se
na vaření a následném úklidu. Uklízí
si své pokoje. V průběhu dne se několikrát bodovalo. Celý pobyt byly
děti zapojeny do URBANbank – celotáborové hry zaměřené na finanční
gramotnost, kde se hravou formou
učily znát hodnotu peněz. Každé dítě
dostalo na začátku pobytu určitý
obnos pohádkových peněz, se kterým si hospodařilo až do konce pobytu. Platilo si za jídlo, ubytování,
mohlo získat další pohádkové peníze
při aktivitách. Celkem jsme letos
pobytem podpořili 13 dětí.
Pobyt v rámci projektu Sami sobě
byl financován Nadací Terezy Maxové dětem, Diecézní charitou Litoměřice, dotací Volný čas z KÚÚK, nadací
Racek a z dotace města Lovosice.

a mládež z Lovosic a okolí letní příměstský tábor ve dvou turnusech,
jeden v červenci a druhý v srpnu.
Každý tento turnus probíhal od pondělí do pátku a děti se v tomto týdnu
měly možnost podívat na různá místa. První den ráno se děti sešly v
Nízkoprahovém zařízení Amicus, kde
se seznamovaly a vyráběly nejdříve
oblíbený sliz na hraní, ruční papír
nebo figurky z modelovací hmoty.
Druhý den už děti vyrazily na první
výlet a navštívily ranč v Třebívlicích,
kde se seznámily s péčí o lamy, ovce,
kozy a koně, na kterých se měly možPetra Buriánková, Petr Urban nost i svézt. Další den pak následoval
výlet do Prahy za poznáním historicPříměstský tábor
kého centra (spodní foto) s návštěLetos jsme opět uspořádali pro děti vou Muzea smyslů.

Čtvrtý den pak patřil výletu do Ústí
nad Labem, kde si děti užily pohybu
v Jump aréně a poté navštívily výstavu trpaslíků. Poslední den se děti
vybaveny svačinkou a pitím vydaly
nejdříve na prohlídku zámku Nelahozeves, kde si prohlédly zámek v dětských kostýmech, a poté se vyřádily v
napínavé hře Laser game Praha.
Druhý turnus byl obohacen o vstupenky do pražské zoo, které Farní
charitě Lovosice věnovala Nadace
Terezy Maxové dětem. Dětem se
tento výlet velice líbil a nejraději by v
zoo se zvířaty zůstaly přes noc. Příměstského tábora se v letošním roce
zúčastnilo celkem 34 dětí.
Počasí dětem v červencovém i srpnovém týdnu přálo a odnesly si z
letního času stráveného s lovosickou
charitou mnoho zážitků, na které
budou vzpomínat celý školní rok, o
čemž svědčí každoroční zájem o
tento příměstský tábor. Příměstský
tábor byl financován díky dotaci
KÚÚK Volný čas, Diecézní charitě
Litoměřice a dotaci města Lovosice.
Marta Lacmanová, NZDM Amicus

Můj životní příběh…
Dobrý den, jmenuji se Eduard. Namaloval jsem obraz a chtěl bych vám
k němu říct svůj životní příběh, který
je na něm vyobrazen. Když jsem se
narodil, tak mě moje vlastní maminka
adoptovala do cizí rodiny. Jenže
moje nevlastní matka se bála, že jí
manžel fyzicky ublíží, proto mě dala
do kočárku, odvezla do lesa a nechala tam. V lese mě našel hajný, který
mě odvezl do jesliček do domova v

Aši, kde bylo hodně dětí. Nevlastní
matka se dozvěděla, kde jsem, tak se
za mnou byla asi třikrát podívat. Když
jsem byl větší, pořád jsem se koukal z
okna, jestli někdo nejede. Ale bohužel nikdo za mnou nepřijel. Když jsem
byl školou povinný, tak mě přemístili
do školy v Šakovicích u Chomutova.
Do této školy jsem chodil s Kájou.
Jednou si ale Káju vzali napořád
domů a já jsem zůstal sám. Ptal jsem
se, zdali bych s ním mohl mluvit, a
bylo mi řečeno, že si to jeho maminka nepřeje, a já už ho nikdy neviděl.
Jednoho dne mě z Chomutova
přemístili do ÚSP Křešice, kde jsem
strávil nějaký čas. Po Křešicích jsem
putoval do Brňan, i zde jsem nějaký
čas byl. Následně mě přemístili do
ÚSP Liběšice, později Domov na
zámku Liběšice. Zde jsem byl do
doby, než jsem se rozhodl přejít do
chráněného bydlení. V současné
době žiji v centru sociální pomoci,
kde využívám službu chráněného
bydlení v Litoměřicích. Mám různé
zájmy, akce. Rovněž navštěvuji Sociálně terapeutické dílny v Lovosicích,
kde se mi líbí. Zde vyrábím svíčky,
mýdla, náramky a vařím. Dále máme
různé terapeutické činnosti, učíme se
praktickým dovednostem. Ve volném
čase rád jezdím na kole, chodíme na
túry. Jsem rád, že jsem v chráněném
bydlení. Máme paní vedoucí, která
nám všechno zařídí. Jsem rád, že
jsem se touto cestou mohl s vámi
podělit o svůj životní příběh. Jednou
bych si přál poznat svoji maminku.
Nikdy nepochopím, proč mi to moje
nevlastní matka udělala, že mě odložila. Nikomu to nepřeju, aby zažil to,
co jsem musel zažít já.
p. Eduard, klient Sociálně terapeutických
dílen v Lovosicích

Ceník inzerce
(ceny bez DPH)

Celá strana: 7000 Kč,
1/2 strany: 3500 Kč
1/4 strany: 1750 Kč,
1/8 strany: 875 Kč

Lovosický dnešek vychází jednou měsíčně
v nákladu 5000 výtisků a je distribuován
zdarma do všech lovosických domácností
a na radnice či informační centra
v okolních obcích.
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Zábava
• • • Křížovka Lovosického dneška • • •

Na přání čtenářů přinášíme do každého vydání nevýherní křížovku. Tajenku z tohoto vydání najdete tradičně v dalším čísle
spolu s krátkým článkem k danému tématu.

Tajenka ze zářijového vydání: Svátky hudby
Svátky hudby se v Litoměřicích
začaly konat v roce 2013. Hudební
letní festival každoročně pořádá na
konci měsíce srpna spolek Musica
et Educatione a vystupuje na něm
tradičně houslový virtuóz Václav
Hudeček se svými žáky a hosty. V
roce 2017 se první dva koncerty
konaly v Litoměřicích. Třetí koncertní večer pak v neděli 3. září
poprvé v kostele sv. Václava v Lovosicích a pokud jde o úspěšnost,
ničím nezaostal za oběma předchozími. Vystoupil soubor Barocco
sempre giovane se skladbami vrcholného baroka, s tenoristou Jakubem Pustinou a se sólovými
skladbami mladá fagotistka Denisa
Beňovská.
Koncert „Svátků hudby“ se v Lovosicích konal i 26. 8. 2018. Roli
předehry zde splnilo jiskrné Vivaldiho Concerto G dur „alla rustica“ v
podání komorního souboru Barocco sempre giovane. Zhruba pětiminutová třívětá skladba se krásně hodila do barokního interiéru
chrámu a odhalila hudební těleso
jako profesionálně skvěle připrave-

říjen 2019

ný a sehraný soubor. Ten poskytl
výtečné zázemí i teprve čtyřiadvacetileté sopranistce Nikole Uramové. Bachovy árie „Schafe können
sicher weiden“ a „Bist du bei mir“
zazpívala bezpečnou technikou a
se sympatickou dávkou ušlechtilosti v hlase i v interpretaci zpívaného
slova. Poté ji vystřídala populární
harfistka Kateřina Englichová. Spolu s orchestrem sice narušila až dosud jednotný hudební styl výletem
do Debussyho Tanců pro harfu a
smyčce, ale proplula mezi tanci
sakrálními a profánními s nesmírnou elegancí a sugestivitou.
Na závěr harfenistka zahrála
skladbu ke 100letému výročí založení republiky, skladbu pro harfu
od Hanuše Jana Trnečka Fantazie
na symfonickou báseň Vltava B.
Smetany. Englichová Fantazii provedla s pokorou ke Smetanovi i s
patřičnou technickou brilancí.
Letos se lovosický koncert uskutečnil 1. září. Manželům Kuldovým
patří za jejich chuť a odvahu pořádat Svátky hudby v Litoměřicích
veliký dík.
(hz)

Poznávací zájezd s myslivci v Mimoni

Týden přírody a myslivosti v Lovosicích, pořádaný v červnu 2019, byl opět
mimořádně kladně hodnocen veřejností okresu Litoměřice. Tradičně k této
příležitosti děti ze všech základních škol v Lovosicích malovaly obrazy s mysliveckou tématikou. Za tuto práci bylo 90 z nich odměněno poznávacím zájezdem do Vojenských lesů a statků, divize Mimoň, uskutečněným ve dnech 10.
a 11. září 2019. Zde se jim ve čtyřhodinovém programu věnovali Jan Kobr a
Jana Zikmundová. Oba tito pracovníci s vysokou profesionalitou zabezpečili
celý zájezd. Za Okresní myslivecký spolek v Litoměřicích, pořadatele Týdne
přírody a myslivosti v Lovosicích, akci zorganizoval František Hamerle.
Jan Scháno, státní správa lesů a myslivosti, odbor životního prostředí, MěÚ Lovosice
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